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»جمعیت امام علی« با حکم 
دادگاه منحل شد

دادگاه بــدوی بنیاد 
خیریه جمعیت امام علی 
را با 20 سال سابقه فعالیت 
منحل کرد. صــدور این 
حکم در حالی است که به 

گفته سعید دهقان، وکیل دادگستری، جلسه دادگاه 
جمعیت امام علی تا پایان وقت اداری روز سه شــنبه 
طول کشــید اما این رای مفصــل و ٨ صفحه ای- با 
محتوایی که کامــاً از بی طرفی خارج اســت- روز 
چهارشنبه صادر شد! دهقان افزود: ظاهراً باید به این 
نتیجه رسید که حکم از قبل انشا شده بود.  اوایل هفته 
پیش خبر آمد که وزارت کشــور در شکایتی به قوه 
قضائیه جمهوری اسامی خواستار انحال جمعیت 
امام علی شده اســت. حکم انحال این جمعیت در 
حالی صادر شده است که در سال های اخیر بیش از ۴0 
مرکز این نهاد در محات حاشیه ای 20 استان به شش 
هزار کودک و زن در زمینه آموزش، سامت، اشتغال و 

معیشت خدمات حمایتی ارائه کرده بودند.
    

وزیر ارتباطات اعالم کرد؛
پیگیری مراجع فرهنگی برای 
حذف بسته های شبانه اینترنت

در روزهای گذشته 
وزیر ارتباطات و فناوری 
اطاعــات در کانــال 
تلگرامی خود به سواالتی 
که کاربران از او پرسیده 

بودند پاســخ داد. محمدجــواد آذری جهرمی، از 
طریق این کانال مســتقیم درباره ارائه بسته های 
شبانه اینترنت از سوی اپراتور ها گفت: در بسیاری 
کشور های دنیا این بسته ها ارائه می شود. اما واقعیت 
این اســت که اعتراضاتی از سوی مراجع فرهنگی 
در کشور در رابطه با بسته های شبانه مطرح شد و 
ما اباغیه ای دریافت کردیم که می گفت کاربران 
به سمت بســته های اینترنت رایگان شبانه سوق 
پیدا نکنند. چراکه تاثیر منفی روی دانش آموزان و 
دانشجویان داشت و آن ها را شب بیدار نگه می داشت 

و صبح نمی توانستند سرکاس حاضر شوند.
    

معاون وزیر بهداشت در واکنش به برخی شبهات؛
 اجاره رحم در کشور 

کامال قانونی است
مدیــر کل روابــط 
عمومی وزارت بهداشت، 
درباره موضوع اجاره رحم 
به صورت غیرقانونی در 
کشــور اظهار کــرد: در 

شرایط کنونی اجاره رحم در کشور بر اساس قانون 
و مقررات تدوین شده است و به صورت کاما قانونی 
انجام می شود. کیانوش جهانپور، ادامه داد: تا به امروز 
گزارشی مبنی بر اجاره رحم به صورت غیرقانونی و 
غیر بهداشتی به وزارت بهداشت گزارش نشده است و 
معتقدم که با قوانین و مقرارتی که در این زمینه داریم 
هیچ دلیلی برای انجام کارهــای غیر قانونی وجود 
ندارد. مقررات شفاف و روشنی در این خصوص وضع 

و به سراسر کشور اباغ شده است. 
    

مار و سمندر در »هفت سین« 
برخی شهروندان!

کم کــم در حــال 
نزدیک شدن به ایام نوروز 
هســتیم، در این روزها 
یکی از سنت های حسنه 
ما ایرانیان ســفره هفت 

سین است اما چند سالیست که حیواناتی مانند مار، 
الک پشت و سمندر سر از این سفره در آورده اند که 
بنابر اعام سازمان محیط زیست این کار تخلف است 
و متخلفان را به مراجع قضایی معرفی خواهد کرد. 
شــهاب الدین منتظمی مدیرکل دفتر حفاظت و 
مدیریت حیات وحش سازمان محیط زیست، درباره 
خرید و فروش حیوانات و گیاهان در آستانه ایام نوروز 
گفت: یگان حفاظت محیط زیست در راستای مقابله 
با این امر بخشنامه کرده تا با هر گونه خرید و فروش 
گونه های حیات وحش برخورد شود، همچنین دفتر 
حیات وحش نیز به همه استان ها اباغ کرده که با هر 

گونه تخلف در این زمینه برخورد کنند.
    

داوطلبان 50 تا 75 ساله واکسن 
کووایران برکت را دریافت می کنند

مدیر مرکز کارآزمایی بالینی دانشــگاه علوم 
پزشکی تهران گفت: مطالعه تلفیقی جدیدی برای 
افراد ۵0 تا ۷۵ ساله به صورت موازی با طرح مطالعاتی 
اصلی واکسن »کوو ایران برکت« در حال انجام است 
تا ایمنی زایی برای این گروه مهم ســنی به منظور 

دریافت واکسن بررسی شود.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

دیروز روز درختــکاری بود، آن هم 
در ســالی که جنگل های کشور یکی از 
فجیع ترین شرایط خود را سپری کرد. از 
آتش سوزی های پی درپی در دامنه های 
زاگرس و جنگل های هیرکانی گرفته تا 
قطع پی در پی درختان به بهانه توسعه 
صنعتی و تجارت. روندی که سال هاست 
آغاز شده اما به نظر می رسد در سال های 
اخیر ســرعت باالتری به خود گرفته و 
زمینه های نگرانی فعاالن محیط زیست 

در کشور را به وجود آورده است.
می گوینــد جنگل هــا   بــه   عنوان  
 یک   اکوسیســتم   حیاتی،    نقش   مهم   و  
 تأثیرگذاری   بر   زندگی   بشــر    دارند   و   از  
  نظر    تنوع   زیســتی،  پناهگاه    ٨0درصد  
 از   گونه  هــای   گیاهی   و   جانــوری   کره  
 زمین   هســتند.  این در حالی است که 
 معیشت   2۵   درصد   از   جمعیت   جهان    به  
همین   اکوسیستم   های   جنگلی   وابسته  
 است و   ســامت   و   امنیت   غذایی   بخش  
 قابل   توجهی   از جوامع بشری را به  صورت  
 مستقیم   و    غیر  مستقیم   تحت   تأثیر   قرار 
می  دهد. با این حال نگاهی به وضعیت 
این اکوسیستم که نسبت به مساحت 
ایران وســعت چندانی ندارد نشــان 
می دهد، حال این ریه های سبز در کشور 

ما خوب نیست. 
بر اساس گزارش فائو در حال حاضر 
وســعت جنگل ها در ایران حدود ۱۴ 
میلیون و ۳۱۹ هزار هکتار است، که اغلب 
آن در حاشیه دریای خزر و دامنه زاگرس 

قرار داد. هر چند به گفته کارشناسان در 
هر ثانیه ۳60مترمربع از سطح جنگل ها 
و مراتع کشور تخریب می شود؛ که این 
بدان معناست ساالنه ۱.۵درصد و در هر 
پنج سال یک میلیون هکتار از جنگل های 
ایران نابود می شود. بدین ترتیب اگر روند 
تخریب با ســرعت فعلی ادامه یابد، تا 
سال ۱۴60 اثری از جنگل های امروزی 

کشور باقی نمی ماند.
عوامل تخریب جنگل ها در کشور

در سراســر دنیا تخریب جنگل ها 
به دالیل مختلفی از جمله سدســازی، 
ســاخت راه، فعالیت هــای عمرانی، 
آتش سوزی و قاچاق چوب رخ می دهد، 
مواردی که با گرم تر شــدن کره زمین 
و تغییرات اقلیمی بیشتر هم شده و در 
نتیجه عمردرختان در سراسر دنیا را کمتر 
کرده است به طوری که در سال های اخیر 
شاهد آتش سوزی های عظیم گسترده در 
سراسر دنیا بوده ایم. در ایران نیز با وجود 
ســطح اندک جنگل ها حفاظت از آنها 
چنان نبوده تا از میزان آتش سوزی های 
گسترده در جنگل های کشور کم کند. به 
طوری که خبر آتش گرفتن جنگل های 
ایران، هیچ ماه و سالی نبوده که به گوش 

نرسد.
 وضعیت ناپایدار 

جنگل های هیرکانی
شــاید به جرات بتوان گفت امسال 
در کمتــر هفتــه ای از ســال خبری 
از آتش ســوزی در جنگل بخش های 
مختلف کشور شنیده نشــد. اوج این 
اخبار شاید در روزهای پایانی بهار بود. 
آتش ســوزی های گســترده در دامنه 
جنوبی زاگرس که عاوه بر نابودی سطح 

زیادی از جنگل های بلــوط، به مرگ 
حیوانات زیادی نیز انجامید. این در حالی 
بود که در شــمال کشــور هم وضعیت 
بهتر نبود. تنها در اســتان گلستان، به 
گفته عبدالرحیم لطفی، سرپرســت 
اداره کل منابع طبیعــی و آبخیزداری 
گلستان در دی ماه گذشته ۱۱۱ فقره 
آتش سوزی در جنگل های این استان به 
وقوع پیوست و این آتش سوزی ها ۱0۳ 
هکتار از جنگل های پهن برگ گلستان 
را از بین برده است. این وضعیت نه تنها 
در استان گلستان بلکه در دو استان دیگر 
واقع در پهنه جنگل های هیرکانی هم رخ 
داده است. جنگل هایی که در ۱۴ تیرماه 
۱۳۹٨ به عنوان بیست و چهارمین اثر 
تاریخی و طبیعی ایران در یونســکو به 
ثبت جهانی رسید و با دو میلیون هکتار 
وسعت، بیش از ۳200 گونه گیاهی، ۴۴ 
درصد آونــدداران، ۵٨ گونه پرنده، ۵٨ 
گونه پستاندار از جمله پلنگ ایرانی را در 

خود جای داده است.
مســعود موالنــا، عضو شــورای 
هماهنگی محیط زیست و منابع طبیعی 
کشور می گوید: »از سه میلیون و 600 
هزار هکتار مساحت جنگل های شمال 
کشــور اکنون تنها یک میلیون و ٨00 
هزار هکتار آن باقی مانده که ۹0 درصد 

آن نیز از حالت پایدار خارج  شده است«.
دالیل عمدی تخریب جنگل ها

سازمان های دولتی خطای انسانی 
غیرعمد، ســهل انگاری و شرایط آب و 
هوایی گرم را از دالیل مهم آتش سوزی 
عنوان کردند. اما فعاالن محیط زیست 
و محلیان می گویند علت آتش سوزی ها 
دالیل دیگری هــم دارد که از جمله آن 

نظارت ناکافی و قاچــاق چوب و اعمال 
قوانین بدن فرهنگ سازی است.

حسن شمسی، کارشــناس و فعال 
محیط زیست معتقد است: »دلیل اول 
نابودی جنگل ها، آتش زدن قاچاقچیان 
چوب اســت که برای آسان کردن روند 
گریز و دســتگیر نشدنشــان از سوی 
محیط بانان دست به این اقدام می زنند 
تا با سرگرم کردن نیروهای محیط بانی 
اقدام به فرار کنند و اگر خواســتند در 
نقطه ای دیگر تخلف کنند با خیال راحت 
به کارشان ادامه دهند«.  او دلیل دیگر 
وقوع آتش ســوزی ها در این مناطق را 
قانون تنفس جنگل های شمال کشور 
می داند. طرحی که به موجب آن قطع 
درختان حتی بــرای محلیان ممنوع 
اســت و همین موضوع از سوی بومیان 
منطقه واکنش های منفی زیادی داشته 
است و برخی از آنها را به اقدامات تخریبی 
واداشته است. از ســوی دیگر باال رفتن 
قیمت چون نیز انگیزه قاچاقچیان برای 

نابودی درختان را افزایش داده است.
او می گوید: »دولت بایــد با ورود به 

مسائل زیســت محیطی کشور، تفکر 
دوستی با طبیعت را در بین بومی نشینان 
اطراف جنگل رواج دهــد، چراکه این 
آتش ســوزی ها تنها جنگل ها را از بین 
نمی برد بلکه به فقــر جوامع محلی نیز 
دامن می زند و معیشت شهروندان نیز 

وابسته به این جنگل ها و مراتع است«.
 کاهش هزینه 

قطع درختان زاگرس!
با وجود همه این هجمه ها به درختان 
کشور در ماه گذشته هم هیأت وزیران 
عوارض بهره برداری از چوب جنگلی را 
نسبت به سال گذشته ۵درصد کاهش 
داد. موضوعی که به عقیده کارشناسان 
روند تخریــب جنگل ها را گســترش 
می دهــد. در روزهای پایانــی بهمن، 
هیأت وزیران، قانونی را اصاح کرد که 
۵۳سال از آن می گذرد. قانون حفاظت 
و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 
2۵مرداد ۱۳۴6 هنــوز به عنوان قانون 
اصلی در عرصه های طبیعی کشور اجرا 
می شــود و تعرفه های اندک آن برای 
بهره برداران، چراغ سبز بهره برداری از 

جنگل ها ست.
این قانون در حالی اصاح می شود که 
طرح تنفس جنگل و ممنوعیت برداشت 
چوب شکســته و افتاده در جنگل های 
شمال همچنان درحال اجراست. اگرچه 
در خال این طرح های مهم همچنان پای 
قاچاقچیان از جنگل های شمالی قطع 
نشده، اما ارزان تر شدن نرخ بهره برداری 
از جنگل برای اراضی طبیعی زاگرسی 

نیز یک تهدید بالقوه محسوب می شود.
  کمبود امکانات 

برای نظارت بر جنگل ها
در حالی که دست اندازی به اراضی 
جنگلی، تغییر کاربــری اراضی، وقوع 
آتش ســوزی، چرای بی رویه دام، رونق 
ویاسازی در عرصه های جنگلی، توسعه 
و بهسازی راه ها و قطع غیرمجاز درختان 
ازجمله تهدیدات فراروی جنگل های 
کشور است، برخی می گویند نبود بالگرد 
و هواپیماهــای مخصــوص آب پاش و 
همچنین نبود مراکز رصد در برخی از 
استان ها از دالیلی است که اطفای حریق 

را در کشور با مشکل مواجه کرده است.
جنگل های حرا در آستانه مرگ

در این میان تخریب محیط زیست 
به بهانه راه انــدازی پروژه های صنعتی 
و توســعه در جوامع محلی در حالی رخ 
می دهد که ساکنان این مناطق اجرای 
این طرح ها را نه در راســتای توســعه 
منطقه خود که بیشتر برای کسب سود 
و درآمدزایی متولیان پروژه ها می دانند. 
پروژه پــرورش الرو میگــو در تاالب 
بردســتان بندر دیر نیز یکی از همین 

پروژه هاســت که پا بر گلوی درختان 
حرای این منطقه گذاشته است.

جانمایی نامناسب یک مزرعه تکثیر 
الرو میگو در کنار خور بردستان دیر، واقع 
شده در جنوب شرقی بندر دیر در استان 
بوشهر این روز ها باعث اعتراض حامیان 
محیط زیست شــده و مدت هاست که 
این گروه ها نسبت به آثار سوء اجرای این 
پروژه بر محیط زیست بندر دیر هشدار 
می دهند. ازجمله این آثار مخرب می توان 
به از بین رفتن آن بخش از جنگل های 
حرا اشــاره کرد که در این منطقه واقع 

شده اند.
تعریض جاده به قیمت قطع هزاران 

درخت بلوط هزار ساله
در کنار ایــن خبــر، خبرهایی ازاز 
مهم ترین رویشــگاه های زاگرســی و 
زیســتگاه های حیات وحــش هزاران 
درخت بلوط هزار ساله به گوش می رسد 
که به بهانه تعریض جاده در حال قطع 
شــدن هســتند. این روزها خبرها و 
عکس های تلخی از قطع شدن هزاران 
درخت بلوط هزار ســاله برای تعریض 
جاده و احداث تونل در منطقه دنا منتشر 
می شود. علی نادری کارشناس محیط 
زیست درباره این اتفاق در منطقه دنا به 
باشگاه خبرنگاران می گوید:»متاسفانه 
قرار اســت به بهانه از بین رفتن نزدیک 
به ۵ هزار درخت بلــوط آن هم فقط در 
گام اول، فضای گردشگری ایجاد کنند 
تا گردشگران بیشتری به سمت دنا روانه 

شوند و منبع کسب درآمدی باشد«.
نادری ادامــه داد: »پیمانکار جاده 
یاسوج وعده کاشــت نهال های بلوط را 
بجای درخت های هزارســاله می دهد، 
وعده ای که مزاحی بیش نیســت. چرا 
که رشــد درخت های بلوط بسیار کند 
و عمرشــان طوالنی اســت«. هر چند 
مسئوالن دولتی حوزه محیط زیست، 
از ســاالنه حدود ۱۱ هزار ٨00 هکتار 
جنگل کاری در کشــور می گویند، اما 
با اســتناد به همین آمار باز هم نسبت 
کاشت درخت به تخریب ها 200 هکتار 
کمتر است. اختافی که فعاالن محیط 
زیست رقم آن را بسیار باالتر از آنچه به 

صورت رسمی اعام می شود، می دانند.

مروری بر وضعیت جنگل های کشور به بهانه روز درختکاری

99، برای درختان هم سال سختی بود

خبر

در حالی که بر اساس آخرین آمار سخنگوی 
وزارت بهداشــت مجموع بیماران کووید۱۹ در 
کشــور به یک میلیون و 6۷۳ هــزار و ۴۷0 نفر 
رسیدند. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از 
نگرانی اش در خصوص مسافرت در ایام نوروز گفت 

و اعام کرد مطلقا موافق هیچ مسافرتی نیست
به گزارش ایسنا، سعید نمکی گفت: مانند سال 
گذشته امسال هم باید از رفت و آمدها جلوگیری 
کنیم؛ این درحالی است که سال گذشته ویروس 
ووهــان بود با قــدرت ابتا و کشــندگی کمتر، 
اما اکنون در خوزســتان صحنه هــای دردناکی 
می بینیم. به طوری که در عرض ۴٨ ســاعت ریه 
پر است و فرصت به ما نمی دهد. با چنین ویروس 

سهمگینی می خواهیم مسافرت هم برویم؟
وی افزود: می دانیم مردم خسته اند و حوصله 
شان سر رفته و صنعت توریسم آسیب جدی دیده 
است. همه دنیا این طور است ولی ناچاریم برای 
حفظ سامت مردم روی برخی پروتکل ها بایستیم. 
یکی از دغدغه های ما همین تعطیات نوروز است 
و پیشنهاد ما این است که تردد و مسافرت نباید 
باشد. از جاده های پرازدحام و ترددهای بی رویه 
و درهم آمیختگی جمعیــت آلوده از اقصی نقاط 

و انتقال یک ویروس موتاســیون یافته به شدت 
اضطراب داریم.

وزیر بهداشت گفت: امید اســت عید آینده 
هم بدون دغدغه کادر بهداشت و درمان بگذرد. 
هرچند با آنچه در خوزســتان می بینیم، خیلی 
خوشبین نیســتیم.  وی تاکید کرد: واقعا از همه 
دست اندرکاران درخواست می کنم که مجموعه 
بهداشت و درمان کشور را که این اندازه تحت فشار 
است بیشتر مورد توجه قرار دهند، اینها سرمایه 
اجتماعی هستند و سرو قامتانی را از دست دادیم 
که کسی نمی تواند جای آنها را پرکند. شرمسار 

خانواده های آنها هستم.
 برخورد با پروتکل شکنان

وزیر بهداشــت گفــت: درباره برخــورد با 
پروتکل شکنی اعتراض داریم. شرمنده همکارانم 
هستم و جوابی ندارم به آنها بدهم. چه کسی باید با 
کسی که ماسک نمی زند برخورد کند. در گزارش ها 
می بینیم که فردی در بازار ایستاده و ماسک نزده و 
با خنده به خبرنگار صداوسیما می گوید به ماسک 
اعتقادی ندارم. ماسک یک پروتکل است و ربطی به 
اعتقاد افراد ندارد. امید است بیش از پیش مجموعه 

ارزشمند سرمایه اجتماعی را دریابند.

 افزایش بیش از ۲برابری 
بستری کودکان کرونایی 

در حالی که وزیر بهداشت از وضعیت وخیمی 
که گریبان خوزســتان را گرفته است می گوید، 
دیروز رییس بیمارســتان ابوذر اهواز از افزایش 
بیش از 2 برابری کودکان کرونایی بستری در این 

بیمارستان در 2 هفته اخیر خبر داد.
دکتر محسن علی به ایرنا گفت: در حال حاضر 
۱۵ کودک بیمار در بیمارســتان ابوذر بستری 
هستند همچنین آمار بیماران سرپایی تقریبا سه تا 

چهار برابر افزایش یافته است.
رییس بیمارستان ابوذر اهواز گفت: متاسفانه 
خانواده ها و به ویــژه والدین این بیماری را جدی 
نمی گیرند و تصور می کنند کودکان به کرونا مبتا 

نمی شوند.
علی سمیر گفت: ویروس جهش یافته انگلیسی 
نســبت به ویروس چینی متفاوت است و قدرت 
انتشار آن چندین برابر بیشــتر است لذا از مردم 
انتظار داریم که مراقب سامتی خود و فرزندانشان 
باشند همچنین پروتکل های بهداشتی را رعایت 
کنند. همچنین دیروز عرفان مردانی، مشــاور 
دانشگاه علوم  پزشــکی جندی شاپور خبر فوت 

کودک ۳ ساله مبتا به کرونا در خوزستان، کمتر 
از ۳ ساعت پس از رسیدن به بیمارستان را تایید 
کرد. به گفته او، این کودک به کرونا انگلیسی مبتا 
شده بود. پیش از این رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
گفته بود برخی میتایان، فوت شده به بیمارستان 
می رسند و یک سوم  فوتی ها در روز اول بستری 

رخ  می دهد.
 تشکیل پرونده قضایی 

برای ناقضان پروتکل
در عین حال دیروز فرماندار شهرستان باغملک 
در خوزستان از تشکیل پرونده قضایی برای برپا 

کنندگان مراســم عــزاداری در بخش صیدون 
این شهرســتان خبر داد. به گزارش ایرنا محمد 
نجاتی پور اظهار داشت: برپا کنندگان یک مراسم 
عزاداری، پروتکل های بهداشتی را زیرپا گذاشتند 
که به وسیله رییس دادگاه صیدون دستور بازداشت 

مداح مراسم صادر و فرد مذکور بازداشت شد.
وی بیان کرد: همچنین پرونده قضایی برای 
خانواده و بستگان متوفی تشکیل و دستور احضار 
آنها در دادگاه صادر شد که در اولین فرصت باید 
در محکمه حاضر شــده و علت نقض تعهدات را 

پاسخگو باشند.

تعطیالت نوروز و خطر کرونای انگلیسی

وزیر بهداشت: مطلقا موافق سفر نیستیم

یک کارشناس: »دلیل اول 
نابودی جنگل ها، آتش زدن 

قاچاقچیان چوب است که 
برای آسان کردن روند گریز 

و دستگیر نشدنشان از 
سوی محیط بانان دست به 

این اقدام می زنند«

به گفته کارشناسان در هر 
ثانیه 360مترمربع از سطح 

جنگل ها و مراتع کشور 
تخریب می شود؛ به عبارتی 

ساالنه 1.5درصد و در هر 
پنج سال یک میلیون هکتار 

از جنگل های ایران در 
معرض نابودی مطلق قرار 

می گیرد
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